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Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu
Sermaye Piyasası Aracının Türü
Sermaye Piyasası Aracının Vadesi
Sermaye Piyasası Aracının İhraç Tutarı

:
:
:
:

Henüz Belirlenmedi
Tahvil-Bono
İhraç Bazında Belirlenecek
84.000.000-TL

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Yönetim kurulumuzun 11.06.2014 tarihinde almış olduğu karar doğrultusunda, halka arz edilmeksizin
nitelikli yatırımcılara satış seklinde bir veya birden fazla seferde satılmak suretiyle yurt içinde ihraç
edeceği 100.000.000 TL nominal değerli tahvil/bonolara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması
talebimize istinaden SPK’nın 19/08/2014 tarih ve 2014/24 sayılı bülteninde yer alan açıklaması
aşağıdaki gibidir.
“TGS Dış Ticaret A.Ş.’nin (Şirket), halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde bir veya
birden fazla seferde satılmak suretiyle yurt içinde ihraç edeceği 100.000.000 TL nominal değerli
tahvil/bonolara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebine ilişkin olarak;
a) İhraç edilecek borçlanma araçlarının tamamına ilişkin ödeme yükümlülükleri için yurt içinde
yerleşik bir banka tarafından garanti verilmesi veya,
b) İhraç belgesinin Şirkete teslimi öncesinde kolektif yatırım kuruluşları ve emeklilik yatırım fonları
hariç olmak üzere ihraç edilecek borçlanma araçlarının Kurulumuza isimleri bildirilecek gerçek
ve/veya tüzel kişi yatırımcılara tahsisli olarak satılması ve borçlanma aracı ihracına ilişkin yetkili
organ kararının tahsisli satış yöntemini de içerecek şekilde yeniden alınması ve söz konusu kararın
Kurulumuza iletilmesi,
suretiyle Şirketin borçlanma aracı ihraç tavanının 84.000.000 TL olarak belirlenmesine ve bu tutar
için düzenlenecek ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanmasına karar verilmiştir.”

Saygılarımızla
TGS Dış Ticaret A.Ş
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliğ ”inde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin ihraççının defter, kayıt ve
belgelerine uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve
yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

